
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  236.684

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 00145

 ( 220 )  2021.01.18.

 ( 732 )  Alpha-Labs Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  SynbioFeel

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  236.743

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 01275

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Körömcsillám; körömkondicionálók; körömkrémek; körömágy kondicionálók; körömágykrémek;

körömágybőr-eltávolítók; körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények;

körömápoló kozmetikai készítmények; körömdíszítő matricák; körömápoló kozmetikumok; körömerősítő

készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők

[kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők;

körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények;

körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra;

körömmatricák; körömvilágosítók; körömszínező por; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakalapozók;

ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakfények; ajakrúzsok; ajakrúzs; ajakkrémek;

ajakkozmetikumok; ajakkondicionálók; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakvédők (nem gyógyhatású -);

ajakvédők [kozmetikai]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai maszkok; arctisztító maszkok; bőrhidratáló

maszkok; hidratáló maszkok; tisztító maszkok; pórusösszehúzó maszkcsomagok kozmetikai alkalmazásra;

hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek;

kondicionáló samponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; polírozó, fényesítő krémek; polírozó

készítmények; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek; állatsamponok [nem

 gyógyszeres állatkozmetikai készítmények].

 ( 111 )  236.775

 ( 151 )  2021.12.20.

 ( 210 )  M 21 00593

 ( 220 )  2021.02.15.

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dash

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő
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szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

 készítmények.

 ( 111 )  236.864

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 01689

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  JANKOVITS ENGINEERING Ipari és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó T. Attila, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Emelő készülékek; emelőberendezések; emelőgépek; emelőszerkezetek [gépek]; fémmegmunkáló gépek;

forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; fúrógépek; fűrészgépek; hajlítógépek; hidraulikus

motorok; hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; horonymaró gépek; hulladéktömörítő gépek; ipari

manipulátorok [gépek]; konvejorok [gépek]; köszörűgépek; marógépek; öntödei gépek; pneumatikus vezérlések

gépekhez és motorokhoz; sajtoló-, formázógépek; simítóprések, bevezetőprések; vágó-, sorjázógépek; vágógépek;

vezérlések gépekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz; zúzógépek, aprítógépek ipari használatra;

zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; motorok (szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  236.871

 ( 151 )  2022.01.14.

 ( 210 )  M 21 01650

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 ) MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Merkapt

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők; ablakszárny-rögzítők

fémből (1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok (1); acélhuzalok (2); acéllemezek (1); acéllemezek (2); acél

nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); acél nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); acélötvözetek;

acélredőnyök; acélrudak; acélszalag (1); acélszalag (2); adagológaratok fémből, nem mechanikus; ágy vasalások

fémből; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1);

ajtóreteszek fémből (2); ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

alumínium; alumíniumhuzal; aranyforrasztó; bádoglemez csomagolóanyagok; bádoglemez, ónozott lemez,

fehérbádog (1); bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog (2); befogógyűrűk sétabotokhoz, fémből; befogópofák;
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berillium [glucinium]; bilincsek; biztonsági fém korlátok utakra [szalagkorlát]; biztonsági fémláncok;

borítólemezek fémből [építés]; bronz; bronz műtárgyak; bronz síremlékek; bugák [kohászat]; burkolólapok

fémből, épületekhez; bútorgörgők fémből; bútorszerelvények fémből; bűzelzáró szifonok szelepei fémből;

cégtáblák, cégérek fémből; cink; cipőkaparók; cirkónium; cölöpök fémből; csapágyfém [fehérfém]; csapdák

vadállatoknak; csapok, cövekek fémből; csapok, rudak fémből cipőkhöz; csaposflekkek fémből cipőkhöz; csatok

fémből; csatorna bóják [kikötési] fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csavaros fémkupakok

palackokhoz; csőbilincsek, konzolok építményekhez; csőcsatlakozók fémből; csőelágazások fémből;

csuklópántok fémből; disznóólak fémből; dobozok fémből; dobozok fémzárai; domborműves sírkövek fémből;

dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek; edényakasztók fémből (1); edényakasztók fémből (2);

elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők

fémből [épületekhez]; emelőcsigák fémből, nem gépekhez; emlékművek fémből sírokhoz; emléktáblák fémből;

építmények acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok,

fémből, csövekhez; ezüstforrasztó; ezüstözött ónötvözetek; falburkolatok fémből; falicsempék fémből; falszegek

fémből [hegymászó felszerelés]; favédő fémburkolatok; fehérfém; fellépők fémből; fém ablakgörgők; fém

ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fém ágygörgők; fémajtók; fém

ajtókeretek; fémakasztók ruhafogasokhoz (1); fémakasztók ruhafogasokhoz (2); fém akusztikus panelek;

fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémanyagok vasúti vágányokhoz; fém árbocok, póznák, oszlopok

(1); fém árbocok, póznák, oszlopok (2); fémáruk; fém baluszterek; fémből készült ajtórögzítők; fémből készült

erősítőanyagok, merevítőanyagok építéshez; fémből készült lefolyócsövek; fémből készült sínek; fémburkolatok

építményekhez (1); fémburkolatok építményekhez (2); fémburkolatok olajkutakhoz; fém burkolólapok,

fémtáblák; fém burkolólemezek; fém búvónyílás-, kábelakna-, csatornafedelek; fémcímkék; fém csavaranyák;

fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fém csévélők rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (1); fém csévélők

rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (2); fém csipeszek, kapcsok zsákok, tasakok lezárásához; fém

csőbilincsek; fém csőrendszer; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; fém csővezetékek (1); fém

csővezetékek (2); fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémdobozok csomagoláshoz;

fémdugók; fémdugók, fémdugaszok; fémek fólia és por kiszerelésben 3D-s nyomtatókhoz; fémek páncélzata;

fémek por formájában; fém emlékművek; fémépítmények; fém építőanyagok; fémércek; fém fejgerendák,

áthidaló elemek; fémfólia, alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kötözési célokra; fémgyűrűk;

fémgyűrűk, szorítópántok (1); fémgyűrűk, szorítópántok (2); fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez; fém

harmonikaajtók; fémhevederek tehermozgatáshoz (1); fémhevederek tehermozgatáshoz (2); fémhevederek

tehermozgatáshoz (3); fémhuzal feszítő elemek; fémhuzalok; fém jármű emblémák; fém jégkocka formák;

fémkábelek nem elektromos célra; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém kandallóburkolatok; fém

kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapcsok, kampók [tető] palához; fémkapuk; fémkarók növényekhez vagy

fákhoz; fém karperecek azonosításhoz, kórházak részére; fémkerámiák; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém konzolok bútorokhoz; fém kopogtatók; fémkosarak; fém ládák; fém

lambériák; fémláncok; fémlemezek; fémlépcsők; fémlétrák; fém marmonkannák; fém merevítő anyagok,

vázanyagok gépszíjakhoz; fém olajelvezető tartályok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak;

fém öntvények építkezéshez; fémpadlók; fémpalackok [tartályok] sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására;

fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok,

fémereszek; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; fémrácsok, fémrostélyok, fémrosták; fémrácsok rúdjai;

fémrácsozat [mintás]; fémrámpák járművekhez; fémreszelékek; fémrostélyok kandallókhoz; fémsilók;

fémszalagfeszítő elemek; fémszerelvények építményekhez; fémszerelvények sűrítettlevegő-vezetékekhez;

fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fém szúnyoghálók; fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására;

fémtartályok savak tárolásához; fém táskaakasztók; fém térelválasztók [válaszfalak]; fém tetőcsatornák; fém

tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém tiplik; fém tolózárak; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; fémzárak

járművekhez; fém zászlórudak; fényesre húzott acélrudak; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán;

ferrovolfrám; feszítőelemek; forgóajtók; födémek, mennyezetek fémből; fürdőmedencék madaraknak

[fémszerkezetek]; galenit [érc]; gázkivezetők, csőtoldatok fémből; gépszíj rögzítők fémből; germánium;
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gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs (fejű) csavarok; habarcskeverő dézsa fémből; hafnium [celtium];

hangszigetelt szállítható fémkabinok; hántolt fémrudak; harangok; harmonikaajtók fémből; házszámok fémből,

nem világítóak; hegesztőpálcák fémből (1); hegesztőpálcák fémből (2); hirdetőoszlopok fémből; hordóabroncsok

fémből; hordócsapok fémből; hordók fémből (1); hordók fémből (2); hordótartó állványok fémből; hordozható

melegházak fémből; hordozható, mobil fémszerkezetek; horgonyok; huzalok fémötvözetekből, kivéve a

biztosítékhuzalokat; húzott és polírozott fémrudak; illesztőbetétek, béléslemezek; indium; istállók fémből;

járólapok fémből; jégmászóvasak; jégpályák [fémszerkezetek]; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem

világítóak és nem mechanikusak; jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak,

nem mechanikusak; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos; kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak,

medencék fémből (1); kádak, medencék fémből (2); kadmium; kandalló védőrácsok fémből; kapcsolóhüvelyek

csövekhez fémből; karimák, gallérok fémből; kémények fémből; keményforrasz ötvözetek; keményforrasz rúd

(1); keményforrasz rúd (2); kéményoszlopok, kéménytestek fémből; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (1);

kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (2); kerékbilincsek; kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből; kerti

pavilon fémből; kévekötők fémből; kézi zászlórudak fémből; kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből; kislétrák,

kettes létrák fémből; kobalt, nyers; kolompok; koszorúgerendák, tartógerendák fémből (1); koszorúgerendák,

tartógerendák fémből (2); könyökcsövek fémből; kötélpálya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók

fémből; kötések fémből; kötőfonalak fémből mezőgazdasági használatra; közönséges fémből készült feszületek,

nem ékszerekként; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémek és ezek ötvözetei; közönséges

fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; közönséges fém rudak; króm; krómércek; kulcsok fémből; kültéri

zsaluk, rolók fémből; küszöbök fémből; lakatok; lécek fémből; lefolyók, vízlevezető csatornák fémből; lengőajtók

fémből; lépcsőfoklapok fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; lerögzítő lemezek; levélszekrények

fémből; limonit, barnavasérc; madárkalitka [szerkezetek] fémből; magnézium; mangán; mászóvasak [hágóvasak]

fémből; melegen hengerelt acélrudak; melegházak szerkezeti elemei fémből; melegházak, üvegházak keretei

fémből [szerkezetek]; molibdén; mozgatható fém beszállólépcsők utasok számára; művészeti tárgyak közönséges

fémből; napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek; nem elektromos, fém kapucsengők; nikkel; nióbium;

ólom, nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák; ónfólia; öntőformák (1); öntőformák (2);

öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémből, láncokhoz;

padlóburkolatok fémből (1); padlóburkolatok fémből (2); palackzárak fémből (1); palackzárak fémből (2);

páncélozott fémajtók; páncélszekrények; párkánydíszek fémből; patkószegek; pénzkazetták [fém vagy nem fém];

pergolák [fémszerkezetek]; piroforos (öngyulladó) fémek; rakétakilövő állványok fémből; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből (1); rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből (2); rakodólapok fémből; rakszelvény

mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz; rendszámtáblák fémből; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk; rézhuzal,

nem szigetelt; rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, fémből; rögzített törülközőadagolók fémből;

rugók [fém tömegcikk]; rugós zárak; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); sárgaréz, nyers vagy

félig megmunkált állapotban (2); sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok fémből; sasszegek fémből;

sátorcövekek fémből; sínhevederek, csatlakozólemezek; sírboltok fémből (1); sírboltok fémből (2); síremlékek

fémből (1); síremlékek fémből (2); sírok zárólapjai, keretei fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk

kivételével; szárnyas fém ablakok; szarvasmarha lánc, borjúlánc; széfek, elektronikus; széfek [fém vagy nem

fém]; szegecsek, fémből; szegecsek, (gombos) tűk [fémtömegcikkek]; szegély lemezek fémből építkezéshez; szél

által mozgatott madárijesztő szerkezetek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szélkakasok fémből;

személyazonosító lemezek, lapok fémből, dögcédulák; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; szíjfeszítők fémből; szobrocskák fémből (1); szobrocskák fémből

(2); szobrocskák fémből (3); szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémből; szögek;

szögesdrót; szögvasak; tálcák fémből; támoszlopok, cölöpök fémből; tantál [fém]; tároló dobozok fémből;

tartályok fémzárai; telefonfülkék fémből; telefonpóznák fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből

(1); tetőfedő anyagok fémből (2); titán; tombak; tömítőfedelek fémből; tűzálló építőanyagok fémből; tűzbakok;

tűzőszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémből; ugródeszkák fémből; újezüst, pakfong, alpakka; úszódokkok fémből,

hajók kikötésére; úszó fémtartályok; úszómedencék [fémszerkezetek]; útburkolat elemek fémből; utcai

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M237



vízelvezetők fémből; útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak; üllők (1); üllők (2); üllők

[hordozható]; ütközők fémből; vanádium; vasércek; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vasúti

fordítókorongok; vasúti sínrögzítők fémből; vasúti váltók; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; vázas

fémállványzatok; vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vezetősínek, terelősínek; vízcsövek fémből; vízvezeték

szelepek fémből; volfrám; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; záróreteszek, zárócsapszegek;

 zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz; zsilipcsövek, nyomócsövek fémből; zsírzófejek.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések; acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata

öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri

állólámpák (2); bemutató hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez

[állványok]; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy

gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; búvárlámpák; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;

csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához;

csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak;

dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők;

egészségügyi készülékek és berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan

fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények;

elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek;

elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1);

elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők;

elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra;

elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajine;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;

elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos zseblámpák;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők;

enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém

armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényprojektorok; fényszórók,

reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);

fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok

elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,

sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;

főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs

berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató

pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;

gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; gömb lámpák; gőzállomások vasalókhoz; gőzfejlesztő berendezések;

gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők; gyertyás lámpások;

gyújtókészülékek; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez;

helyiségfűtők; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus

termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem

gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk,

hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek,
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hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és

berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és

fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;

irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók; kandallók (1); kandallók (2);

kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák,

üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők;

kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; kéménykürtők, füstcsatornák,

tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár

lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai készülékek ipari használatra;

kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi égők; laboratóriumi

elszívóberendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi

díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez

(2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások

világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító

berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses

sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1);

légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló

készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak [világítás];

malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg italok

adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; merülőforralók;

mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék;

mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok

kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok;

olajégők; olajlámpák; olajtisztitó készülékek; öblítő berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági célokra;

padlófűtési rendszerek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; párátlanítók; parazsas ágymelegítők; párologtató

készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok

[szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok,

elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; rostok,

grillsütők; sótalanító üzemek, egységek; SPA kádak, hidromasszázs kádak; spirituszégők; sterilizátorok;

sütőkemencék; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra;

szárítóberendezések; szárító berendezések, aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szauna

berendezések; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;

szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1); tányérmelegítők (2);

tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; textilgőzölők; tisztaszobák

[egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható

kabinok; tűzcsapok; tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB

tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető kézmelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók;

vécé-ülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító

berendezések légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések;
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vízlágyítók; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések;

 vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
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mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás;

árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott) (2); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása;

cipőjavítás; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek]

kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó

szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;

építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fehérnemű mosása; felvonók felszerelése és javítása;

fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés;

filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek

restaurálása; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás;

hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás

[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek

tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;

kárpitjavítás; kárpitozás; kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a

kertészet és az erdészet számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

mobiltelefonok akkumulátorainak töltése; mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése;

mosógépek bérbeadása; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való

festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek

sterilizálása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1);

páncéltermek karbantartása és javítása (2); pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek

karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1);
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ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés; szivattyújavítás;

tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tintapatron-újratöltési szolgáltatások;

tisztítógépek kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újra-ónozás; úszómedencék karbantartása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz

 alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  236.872

 ( 151 )  2022.01.14.

 ( 210 )  M 21 02516

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Pharmazone WS Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

 szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  236.890

 ( 151 )  2022.01.14.

 ( 210 )  M 21 02522

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment szervezés és adminisztráció; irodai munkák; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott

üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus

kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy

reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi

reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing információk; népszerű- és

szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)
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hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és

terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése

reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások,

internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; árubemutatás; audio-vizuális bemutatók

előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten

keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing tanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

reklám- és marketing konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület online

 kölcsönzése.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő

továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és

multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan

sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos (streaming)

videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;

dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; elektronikus online hálózathoz való

hozzáférés biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez

kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs

szolgáltatások; interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek

továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között

történő üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs

szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és

üzenettovábbítás; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül;

hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása online

adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való

hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz

 való hozzáférés biztosítása.

 41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok

kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek

közzététele; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói

értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott
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szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online

kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások; rendszeresen és nem

rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;

web-es újságok megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása

 kommunikációs hálózatokon keresztül.

 ( 111 )  236.908

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02935

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Karlo Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védőfóliák

 okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.

 ( 111 )  236.926

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 20 03804

 ( 220 )  2020.12.10.

 ( 732 )  UltraGreen Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.927

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 21 00627

 ( 220 )  2021.02.17.

 ( 732 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  IPMall

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus

kereskedelemmel kapcsolatban; digitális marketing; műszaki és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó import-export

ügynökségek; szellemi tulajdonvédelemhez kapcsolódó külkereskedelmi szolgáltatások; internetes marketing;

marketing; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési

rendszerek útján; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;

 kereskedelmi promóciós szolgáltatások.

 45    Ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; iparjogvédelmi

tevékenység; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi bejelentések

terén; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése;

jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi

szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szabadalmak kezelése, ügyintézése;

partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás

 céljából; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  236.928

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 21 01109

 ( 220 )  2021.03.11.

 ( 732 )  Attalus Security Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  ATTALUS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; betörés

elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; fizikai

biztonsági tanácsadás; gyárak biztonsági célú vizsgálata; közbenjárás; lakásfelügyelet, házfelügyelet;

magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrszolgálatok; őrző-védő

szolgáltatások; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása;

szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdon licenszelése; személyi

 testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése; politikai összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  236.929

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 21 02487

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.930

 ( 151 )  2022.01.20.

 ( 210 )  M 21 02661

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  PEPPY-TRADE Kft., Kistarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Egyszer használatos evőeszközök; biológiailag lebomló evőeszközök; evőeszköztartó dobozok.

 16    Eldobható egyszer használatos dobozok cellulózból; kukoricakeményítőből készült ételdobozok; elviteles

 használatra készült eldobható dobozok.

  21    Tányér; eldobható tányér; tál.

 ( 111 )  236.932

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02662

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  JOKE Market Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Karamellák [cukorkák]; mentolos cukorkák; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek].

 ( 111 )  236.933

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02501

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Chen Jiayong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, kerékpárok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  236.934

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02486

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.935

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02505

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Vas Gyula Attila, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Hamburgerek, főételek, desszertek, szószok mexikói alapanyagokból.

  32    Alkoholmentes italok mexikói alapanyagokból.

  33    Alkoholtartalmú italok mexikói alapanyagokból.

  43    Mexikói étterem üzemeltetése.

 ( 111 )  236.940

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02910

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  NEVEAZUX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.941

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02909

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ALEZEB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.942

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02908

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  MABOXOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.944

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 03974
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 ( 220 )  2020.12.24.

 ( 732 )  Székelyné Schád Magdolna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; egészségvédő klubok szolgáltatásai;

elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; élő előadások

bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás, oktatás); könyvkiadás; oktatás;

oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető publikációk; oktatási és képzési szolgáltatások

 (meditációs gyakorlatok tanítása, meditációs képzés, tréning).

 44    Színterápiás, jelgyógyászati szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok

részére; terápiás szolgáltatások; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; távgyógyászati szolgáltatás; meditációs

 szolgáltatás.

 ( 111 )  236.945

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 01536

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #suliLOVE

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média; számítógépes szoftver; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  236.946

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 01537

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média; számítógépes szoftver; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  236.947

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00170

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNIPARIPA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek,

humán vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhozszállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 111 )  236.948

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00171

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek,

humán vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,
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étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhozszállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 111 )  236.949

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00172

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Az egészség nem várhat!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek,

humán vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhoz szállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 111 )  236.951

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02137

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  GreenWorld Europe Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Környezetszennyezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; környezetvédelem területén végzett

kutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelmi

felmérések; környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi konzultációs szolgáltatások;

környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; kutatás a környezetmegőrzés területén; kutatási

szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; tanácsadási szolgáltatások a környezetbiztonsággal kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások a környezetszennyezés ellenőrzésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a

környezetvédelemmel kapcsolatban; technikai tanácsadás a környezettudomány területén; technológiai

 információk nyújtása környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban.

 44    Faiskolai szolgáltatások; faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; faiskolák, csemetekertek; faiskolák,

növénytermesztés; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági

szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; mezőgazdasági

 tanácsadás; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; növények termesztése.

 ( 111 )  236.952

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02155

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzleti értékelések.

  36    Felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 ( 111 )  236.953

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01441

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Gumiabroncs javítása; gépjárművek karbantartása, javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; javítás

gumiabroncsok vulkanizálásához; gépjárműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

zajcsökkentő kezelés járművek számára; járműfényezés; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

 járművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  236.954

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01439

 ( 220 )  2021.04.06.
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 ( 732 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gumiabroncs javítása; gépjárművek karbantartása, javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; javítás

gumiabroncsok vulkanizálásához; gépjárműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

zajcsökkentő kezelés járművek számára; járműfényezés; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

 járművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  236.955

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02153

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  This Side Management & More Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  236.956

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02334

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Excellence Beyond Borders

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás,

információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk

szolgáltatása; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; adatfeldolgozási

szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel

kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti

könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számviteli, könyvelési szolgáltatások; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív

feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett

 szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  236.957

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02148

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Urbanapp Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsóörs (HU)

 ( 541 )  Állástérkép
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 ( 511 ) 9    Térképészeti szoftverek; távközlési hálózatokon történő információnyújtást lehetővé tévő számítógépes

 szoftverek; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon; elektronikus adatbázisok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; internetes reklámfelület bérbeadása

álláshirdetésekhez; álláshirdetés; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; internetes

 hirdetési felület bérbeadása; álláshirdetések online megjelenítése.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által

 használt listák megjelentetése.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; internetes blogok hosztolása; keresőgépek biztosítása

adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotor-tervezési szolgáltatások; keresőmotorok

biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; internetes keresőmotorok biztosítása; internetes

keresők működtetése; adatbázisok karbantartása; adatbázisok fejlesztése; adatfeldolgozó programok tervezése és

fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; internetes kommunikációs felületek hosztolása;

internetes oldalak szolgáltatása; mobil weboldalak hosztolása; mobilalkalmazások hosztolása; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; webportálok hosztolása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése

mások számára; térképészet és térképezés; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén;

honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

 térinformatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.

 ( 111 )  236.958

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02154

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Haris Digital Engineering Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HARIS DIGITAL

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

rezgésérzékelő szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; szenzorok, detektorok és felügyeleti eszközök; adat-

és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; érzékelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

 elemzéshez; gyártási szoftverek.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; gépesített gyártási

technikák fejlesztése; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; szoftvertervezés;

szoftverfejlesztés; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; számítógépes hardverek tervezése és

fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; digitális jelfeldolgozó hardverek tervezése; digitális

jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó

és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

 technológiai szolgáltatások; technológiai elemzés.

 ( 111 )  236.959

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02142

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Cupy Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Dietella

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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 ( 111 )  236.960

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02159

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  BUDIŠ a. s., Dubové (SK)

 ( 300 )  POZ 513-2021 2021.02.23. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

 ( 111 )  236.961

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 01801

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Magyarinda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák; babahordozó kenguruk; babahordozók [erszények

 vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók.

 ( 111 )  236.962

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01802

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Trendidivat Fashion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.963

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00130

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Ébresztőszolgálat Kft., Szentes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávés tasakok; koffeinmentes kávék; őrölt kávé; pörkölt kávébab; szemes kávék.
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  40    Kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 111 )  236.964

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02491

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Korróziógátló készítmények; lakkok és zománcok; fakonzerváló szerek; vízbázisú, baktériumölő és tűzálló

festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festéshez; kerámiafestékek; fémvédő készítmények; hígítók

 festékekhez és lakkokhoz; fixálóanyagok [lakkok]; kötőanyagok festékekhez és színezékekhez.

  17    Szigetelő festékek; szigetelő olajok; szigetelő lakkok.

 ( 111 )  236.965

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01974

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.966

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01973

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.967

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00657

 ( 220 )  2021.02.21.

 ( 732 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  DrWebshop

 ( 511 )  9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.

  45    Jogi tanácsadás.

 ( 111 )  236.968

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00444

 ( 220 )  2021.02.08.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M255



 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Szputnyik Vodka

 ( 511 )   33    Vodkák.

 ( 111 )  236.969

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00445

 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Szputnyik Vodka ízű szeszes ital

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  236.970

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02150

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Haris Digital Engineering Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

rezgésérzékelő szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; szenzorok, detektorok és felügyeleti eszközök; adat-

és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; érzékelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

 elemzéshez; gyártási szoftverek.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; gépesített gyártási

technikák fejlesztése; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; szoftvertervezés;

szoftverfejlesztés; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; számítógépes hardverek tervezése és

fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; digitális jelfeldolgozó hardverek tervezése; digitális

jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó

és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

 technológiai szolgáltatások; technológiai elemzés.

 ( 111 )  236.971

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01805

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Kolonics Károly, Somlóvásárhely (HU)

 ( 541 )  Juhfark Vendéglő

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.972

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01962

 ( 220 )  2021.05.16.
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 ( 732 )  Konrády Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  CHORI

 ( 511 )  29    Chorizo kolbász; feldolgozott hústermékek; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok,

 tartósítva; kolbásztermékek; nyers kolbász.

  41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

 vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 111 )  236.974

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 03159

 ( 220 )  2021.09.01.

 ( 732 )  Elcin Gökhan, Isztambul (TR)

 ( 740 )  Dr. Tóth T. Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  236.975

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02460

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

 Labancz Lilla, Budapest (HU)

 ( 541 )  #labanczlilla#lillalabancz

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás

benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák,

árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és

gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák);

honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (irodafunkciók); időpont-ütemezési

szolgáltatások (irodafunkciók); import-exportügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és irodafelszerelés

kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások
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kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai

funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szólóprogramok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás hirdetés

(1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások (beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (l); telefon- és
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mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiái (szépírási) szolgáltatások;

karaokeszolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási) szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; showműsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

(fitneszedzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás

vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
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eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  236.976

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02797

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Uni-Bencés Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  Apátúr Sörház

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.977

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02974

 ( 220 )  2021.08.09.

 ( 732 )  Ferenczfy-Kovács Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  42    Építészeti, belsőépítészeti tervezés; tárgy- és forma design; ipari formatervezés; grafikai tervezés;

arculattervezés; kiállítás tervezés; látványtervezés; díszlettervezés; grafikai szolgáltatások (könyvtervezés),

 lakberendezés, styling.

 ( 111 )  236.978

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02981

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Horváth Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  FÉNYMÚZEUM

 ( 511 )   41    Múzeumi szolgáltatások.

 ( 111 )  236.979

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02982

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  MVZ-NET 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Be My Home

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más
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cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
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üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; adóbecslések;

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a

szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;

bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosításközvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi

felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2); gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókár-biztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási

költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más

résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki

tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások

bérbeadása; lakbérbeszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális

valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik

 felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 ( 111 )  236.980

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02983

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Kaposvári Szakképzési Centrum, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése, nevelés, szakmai képzés.

 42    Minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások, tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az

 idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  236.981

 ( 151 )  2022.01.26.
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 ( 210 )  M 21 02984

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Papliczky Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Brehlik Dávid ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.982

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02985

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Avidor András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

 ( 541 )  "Együtt. Jobban. Növekszünk!"

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  236.983

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02975

 ( 220 )  2021.08.09.

 ( 732 )  Prima Primissima Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő

díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi, tudományos és sport

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint

tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel

összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  236.984

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02809

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IMMUNOPOL
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.985

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02810

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IQ-SHOT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus
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fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.986

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02972

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pigment Academy

 ( 511 )   41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; kozmetikai oktatás.

 ( 111 )  236.987

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02807

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 )  ShenZhen TrustFire Technology Co., Ltd., Shenzhen City, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos elemek, akkumulátorok; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz;

 lemezek akkumulátorokhoz; napelemek; galvánelemek; elemek világításhoz; anódtelepek.

 11    Elektromos zseblámpák; kerékpár lámpák; lámpák járművekhez; világító berendezések és készülékek;

 kerékpár irányjelző lámpák; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; konzultáció

személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; számítógépes fájlkezelés; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; árusító automaták kölcsönzése; beszerzői

 szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 111 )  236.988

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02799

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  VéNégy Dunakanyar Fesztivál

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.989

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02628

 ( 220 )  2021.07.02.

 ( 732 )  Kangyal Tamás, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson, Győr (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör

kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel

kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai itallal kapcsolatban; élelmiszerek postai

rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon

keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes

hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális

számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal (kivéve a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; katalógusból rendelhető alkoholmentes

italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusból rendelhető élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusból rendelhető sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusok alapján biztosított alkoholos italokkal (kivéve a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

katalógusokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal (kivéve a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon

keresztül nyújtott, sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott,

alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos

italokkal kapcsolatban; sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;

ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára;

ételkészítési szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávézói szolgáltatások; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali

 fogyasztásra.

 ( 111 )  236.990

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 20 03377

 ( 220 )  2020.11.10.
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 ( 732 )  Wertán Kinga Klára, Erdőkertes (HU)

 ( 541 )  INTIM TORNA 4.0- WERTÁN KINGA

 ( 511 )   41    Egészségnevelés prevenciós és rehabilitációs célzattal; szakmai képzés; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  236.992

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 01424

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Z-Aqua Bt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Csővezetékek, vízvezetékek szervizelése; vízvezeték-rendszerek beszerelése; vízvezeték rendszerek

tisztítása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek bekötése, karbantartása, javítása; vízvezetékek beszerelése;

vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek eldugulásának megakadályozásával kapcsolatos tanácsadás; vízvezetékek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek karbantartása;

 vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; lefolyó dugulás elhárítása.

 ( 111 )  236.994

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02640

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  dr. Mátyás Bence, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; know-how átadás; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

 mentorálás; szakmai képzések; oktatási programok.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások és ide tartozó kutatói tevékenységek; ipari elemzési, ipari kutatási és

ipari tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztések; anyagtesztelések; fizikai kutatások; geológiai kutatások;

földtani kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások; szénmonoxid-kibocsájtás-csökkentése;

technológiai kutatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; víz alatti növényzetek kutatása; tudományos

 kutatások.

 ( 111 )  236.995

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02644

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelési, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  236.996

 ( 151 )  2022.02.03.

 ( 210 )  M 21 02649

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Andrics László Antal, Szigetszentmiklós (HU)

 Jeszenszky Zsolt András, Budapest (HU)

 ( 541 )  Rocktükör

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  236.997

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02811

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FIT-BIOM

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.998

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02812

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RE-BELLY

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.999

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02814

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Balance

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  237.000

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02815

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  GABO-V434 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Elkészített pizzaételek; friss pizzák; pizza alapok; pizzafűszerek; pizzaszószok; pizzatészták.

  39    Pizza kiszállítás; készételek és italok házhozszállítása.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  237.002

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02819

 ( 220 )  2021.07.21.
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 ( 732 )  Kozák Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Asztali vizek, ásványvizek, citromos sörök, gyümölcs ízesítésű sörök, energiaitalok, gyömbéres üdítőital,

gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, smoothie-k, sörök, szénsavas víz, szódavíz, szörpök italokhoz,

 szörpök limonádéhoz, üdítőitalok, vizek, zöldséglevek.

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), almabor,

aperitifek, borok, brandy, borpárlat, cseresznyepálinka, digesztívek (likőrök és szeszes italok), égetett szeszes

italok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, nem söralapú kevert alkoholos

 italok, koktélok, likőrök, rum, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  237.003

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02820

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HORSEMAX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  237.004

 ( 151 )  2022.01.28.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M270



 ( 210 )  M 21 02823

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pap Szilárd, Herend (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Levente, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Rajzfilmek; animált rajzfilmek mozifilmek formájában; letölthető rajzfilmek; rajzfilmeket tartalmazó

műsoros videokazetták; videolemezek előre felvett animációs rajzfilmekkel; videoszalagok előre felvett

 animációs rajzfilmekkel.

  16    Celluloid lapok rajzfilmkészítéshez.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  41    Animációs rajzfilmek készítése.

  42    Képeslapokon megjelenő rajzfilmfigurák tervezése.

 ( 111 )  237.005

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02824

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.006

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02828

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; fésűk és

szivacsok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt

 üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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 ( 111 )  237.007

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02829

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Whiskynet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  NEMCSAK KÍNÁLJUK, ÉRTÜNK IS HOZZÁ!

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, online kereskedelmi ügyletek, online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére, webáruház, kereskedelmi adminisztráció, nyomtatványok megjelenítése,

terjesztése; nyomtatványok megjelenítése oktatás és reklámozás céljából; reklám, marketing és promóciós

anyagok megjelenítése és terjesztése; nyomtatványok promóciós anyagok megjelenítése és terjesztése online

 módon; italok és ételek kis- és nagykereskedelme, online italforgalmazás, üzleti menedzsment.

  43    Vendéglátás (élelmezés), éttermi és bárszolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.008

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02832

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  A2 Endoszkópos Centrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Orvosi kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási

tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési

célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  237.009

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02833

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  A1 Endoszkópos Centrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Orvosi kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási

tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési

célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  237.010

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02882

 ( 220 )  2021.07.21.
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 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FULVOCHEL

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  237.011

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02866

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Mindennapi Pszichológia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  mipszi

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

  16    Szakmai magazinok; általános témájú magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 41    Elektronikus magazinok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; könyvek

és magazinok megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése;

oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; szakmai előadásokon kiosztott

tananyagok összeállítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

 levezetése.

 44    Egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiával kapcsolatos

 információnyújtás; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban.

 ( 111 )  237.012

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02868

 ( 220 )  2021.07.25.

 ( 732 )  Froman Komlós Mária, Gyömrő (HU)

 ( 541 )  Orain
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 ( 511 ) 3    Illatosított szappanok; kézműves szappanok; pipere szappanok; szappan; szappanok; hajbalzsamtömbök;

 sampontömbök.

 ( 111 )  237.013

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02695

 ( 220 )  2021.07.07.

 ( 732 )  QP. Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; csapágyházak, csapágytokok

[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; dobok [gépalkatrészek]; dugattyúk [gépek

vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; fémfeldolgozó

gépek; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; kések [gépalkatrészek]; munkaasztalok, gépasztalok;

 öntőformák [géprészek]; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; tokok, házak [gépalkatrészek].

 ( 111 )  237.014

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02002

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Isó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus útdíj központi rendszer; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó úthasználati jogosultságot

biztosító értékesítési berendezés és szoftver; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó járműazonosító és

érzékelő eszközök; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó rádiós, infravörös és telekommunikációs

berendezések; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó műholdas navigációs készülékek, fedélzeti egységek;

elektronikus úthasználati díj számításához szükséges elektronikus, hordozható fedélzeti eszköz, fedélzeti

 egységek; elektronikus címke (matrica).

 35    Úthasználati díj megállapítása, számlázása és az ehhez kapcsolódó számlakivonatok összeállítása;

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; magyarországi díjköteles útszakaszokra vonatkozó

úthasználati jogosultság értékesítése viszonteladók közreműködésével vagy anélkül, ehhez kapcsolódó

 reklámozás, irodai munkák, számítógépes nyilvántartások kezelése.

  36    Hitelkártya-szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások; elektronikus úthasználati díj beszedése.

  37    Elektronikus útdíj rendszer berendezéseinek felszerelése és javítása, karbantartása, zavarmentesítése.

 38    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus tartalom továbbítása; információszolgáltatás

elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos ügyekben; nemzeti és határokon átnyúló elektronikus útdíj szolgáltatás;

 hordozható jeladó fedélzeti berendezések, fedélzeti egységek bérbeadása.

 39    Elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai

tárolása; járműforgalom-ellenőrzési és járműkövetési tevékenység, információnyújtás járműforgalommal

 kapcsolatban; elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos raktározási, szállítmányozási, logisztikai szolgáltatások.

 42    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus berendezések tervezése, fejlesztése, installálása és

működtetése; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;

elektronikus útdíj rendszer működtetéséhez és felhasználásához szükséges számítógépes programok adatainak

átalakítása, az ilyen számítógépes programok installációja, kölcsönzése, sokszorosítása, helyreállítása, elemzése,
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távfelügyelete [monitoring], tervezése, kidolgozása, korszerűsítése, fenntartása; elektronikus útdíj rendszerből

 származó adatok elemzése feldolgozása; tanácsadás útdíj tervezés és kalkuláció tekintetében.

 ( 111 )  237.015

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02514

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Csirkéből, csirkehúsból készült termékek.

 ( 111 )  237.016

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02870

 ( 220 )  2021.07.24.

 ( 732 )  Kiss Tamás, Enying (HU)

 ( 541 )  tomilla

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai

élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai itallal kapcsolatban; elektronikus

háztartási eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül

nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon

keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hajápoló termékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

online kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi

szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások okostelefonokkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető elektronikus kiadványokkal kapcsolatban; kiskereskedelmi

szolgáltatások testen viselhető számítógépekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus

háztartási berendezésekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektromos háztartási berendezésekkel
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kapcsolatban; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások

számítógépes hardverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban;

 teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.017

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03043

 ( 220 )  2021.08.18.

 ( 732 )  Aranyi Csaba József, Budapest (HU)

 ( 541 )  Acupiercing

 ( 511 )  44    Akupunktúra; akupunktúrás szolgáltatások; allergiakezelés; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások

 emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.018

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02338

 ( 220 )  2021.06.13.

 ( 732 )  Dr. Balogh László, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Munkácsy Cukrászda

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok (habok);

desszert mousse-ok (cukrászáru); fagylaltok; gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor

(édességek); kakaó; kávé; kávé alapú italok; gyümölcsös édességek; macaron (mandulás cukrászsütemény);

marcipán; pralinék; csokoládé pasztillák; teák; sütemények; édességek; torták (gâteau); cukrászáru; tejes

cukrászáruk; cukrászsütemények; torták és kekszek (aprósütemények); gyümölcsös sütemények/torták (édes vagy

ízesített); bevont torták; torta; cukorból készült tortadíszek; cukormázak süteményekhez; krémes sütemények;

csokoládédesszertek; bonbon; csokoládé bonbon; tortaszelet; csokoládétojások; töltött csokoládé; alkoholos

csokoládé; forró csokoládé; csokoládé édességek; csokoládés marcipán; csokoládés kekszek; csokoládés

trüffelek; gluténmentes, laktózmentes és cukormentes (hozzáadott cukor nélküli) sütemények; sós sütemények;

 vegán sütemények.

 43    Kávéházi szolgáltatás; étel és ital ellátás; cukrászdák és kávézók; vendéglátás (élelmezés); tortadíszítések;

 kávéház; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; fagyizó.

 ( 111 )  237.019

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02694

 ( 220 )  2021.07.07.

 ( 732 )  QP. Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; csapágyházak, csapágytokok

[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; dobok [gépalkatrészek]; dugattyúk [gépek
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vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; fémfeldolgozó

gépek; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; kések [gépalkatrészek]; munkaasztalok, gépasztalok;

 öntőformák [géprészek]; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; tokok, házak [gépalkatrészek].

 ( 111 )  237.020

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02877

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Havasi Csaba Attila, Pomáz (HU)

 ( 541 )  Madman's

 ( 511 )  30    Bors [fűszer]; bazsalikom, szárított; borsszemek; chilipor; csípős őrölt bors [fűszer]; darált fokhagyma

[fűszer]; élelmiszerek ízesítésére használt kakaókivonatok; étkezési fűszerek; fahéj [fűszer]; fahéjrudak; főzéshez

használható füvek/fűszerek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkészítmények; fűszerkeverékek; fűszerkivonatok;

fűszermixek; őrölt bors [fűszer]; őrölt fahéj [fűszer]; őrölt koriander; őrölt szecsuáni bors; őrölt szegfűszeg

[fűszer]; sáfrány [ételízesítő]; vanília; vanília [ízesítőszer]; zsálya [fűszer]; kakaó; kakaópor; kávé; kávé őrölt

formában; kávé, pörköletlen; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékapszulák;

 kávékeverékek; kávés tasakok.

 31    Kutyák; állateledelek [kekszfélék]; kölyökkutya kekszek; kölyökkutya eledelek; kutya jutalomfalatok;

 kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok.

 ( 111 )  237.021

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02003

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Isó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus útdíj központi rendszer; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó úthasználati jogosultságot

biztosító értékesítési berendezés és szoftver; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó járműazonosító és

érzékelő eszközök; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó rádiós, infravörös és telekommunikációs

berendezések; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó műholdas navigációs készülékek, fedélzeti egységek;

elektronikus úthasználati díj számításához szükséges elektronikus, hordozható fedélzeti eszköz, fedélzeti

 egységek; elektronikus címke (matrica).

 35    Kereskedelmi adminisztráció; magyarországi díjköteles útszakaszokra vonatkozó úthasználati jogosultság

értékesítése viszonteladók közreműködésével vagy anélkül, ehhez kapcsolódó reklámozás, irodai munkák,

számítógépes nyilvántartások kezelése; úthasználati díj megállapítása, számlázása és az ehhez kapcsolódó

 számlakivonatok összeállítása; kereskedelmi ügyletek.

  36    Hitelkártya-szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások; elektronikus úthasználati díj beszedése.

  37    Elektronikus útdíj rendszer berendezéseinek felszerelése és javítása, karbantartása, zavarmentesítése.

 38    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus tartalom továbbítása; információszolgáltatás
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elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos ügyekben; nemzeti és határokon átnyúló elektronikus útdíj szolgáltatás;

 hordozható jeladó fedélzeti berendezések, fedélzeti egységek bérbeadása.

 39    Elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai

tárolása; járműforgalom-ellenőrzési és járműkövetési tevékenység, információnyújtás járműforgalommal

 kapcsolatban; elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos raktározási, szállítmányozási, logisztikai szolgáltatások.

 42    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus berendezések tervezése, fejlesztése, installálása és

működtetése; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;

elektronikus útdíj rendszer működtetéséhez és felhasználásához szükséges számítógépes programok adatainak

átalakítása, az ilyen számítógépes programok installációja, kölcsönzése, sokszorosítása, helyreállítása, elemzése,

távfelügyelete [monitoring], tervezése, kidolgozása, korszerűsítése, fenntartása; elektronikus útdíj rendszerből

 származó adatok elemzése feldolgozása; tanácsadás útdíj tervezés és kalkuláció tekintetében.

 ( 111 )  237.022

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02879

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Mátrai Balázs, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  NANSI

 ( 511 )  14    Arany; achát [megmunkálatlan]; achát; arany és ötvözetei; arany, fel nem dolgozott vagy félig megmunkált;

arany, nyers vagy vert; arany utánzat; aranyötvözetből készült öntvények; aranyötvözetek; aranyrudak; aranyszál

[ékszerekhez]; aranyszál [ékszerészipar]; aranyszálas ékszerek; cabochon csiszolású drágakövek ékszerek

készítéséhez; cirkónia kövek; csiszolt gyémántok; drágakő utánzatok; drágakőből készült félkész termékek

ékszerek gyártásához; drágakövek és féldrágakövek; drótok nemesfémből [ékszerek]; ékszerek; ékszerek

gyártásához használt félkész nemesfém termékek; ezüst; ezüst és ötvözetei; ezüst, megmunkálatlan vagy vert;

ezüst öntvények; ezüst ötvözet rudak; ezüst rudak; ezüst szálak [ékszerek]; ezüstcérna; féldrágakövek;

féldrágakövek és drágakövek; félig feldolgozott nemesfémek; fémhuzalok [nemesfém]; gagát; gagát-utánzat;

gyémánt [nyers]; gyémántok; gyöngyök; gyöngyök borostyánkőből; gyöngyszemek ékszerkészítéshez;

gyöngyutánzatok; igazgyöngy; irídium; irídium és ötvözetei; jáde; kalcedon; markazit; megmunkálatlan ezüst;

megmunkálatlan ezüstötvözetek; megmunkált vagy félig megmunkált nemesfémek; mesterséges drágakövek;

mesterséges gyöngyök; műkövek [drágakövek és féldrágakövek]; nemesfém huzalok; nemesfém ötvözetek;

nemesfém rudak; nemesfém szálak; nemesfémek; nemesfémek ötvözetei [nem fogorvosi célokra]; nyers

drágakövek; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált drágakövek és utánzataik;

nyers vagy félig megmunkált gagát; olivin [drágakő]; olivin [peridot]; opál; ozmium; ozmium és ötvözetei;

palládium; palládium és ötvözetei; peridot; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina; platina és ötvözetei;

platina [fém]; platina öntvények; platina ötvözet rudak; platina ötvözetek; részben csiszolt drágakövek és

utánzataik; ródium; ródium és ötvözetei; rubin; ruténium; ruténium és ötvözetei; smaragd; spinellek

[drágakövek]; strasszok ékszerkészítéshez; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; szálak nemesfémből

[ékszerek]; szardonix [megmunkálatlan]; szintetikus drágakövek; tanzanit [drágakő]; tenyésztett gyöngyök;

természetes ékkövek; természetes gyöngyök; topáz; zafír; achát ékszer; alkatrészek és szerelvények ékszerekhez;

amulettek; amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; apró dísztárgyak bronzból; arannyal

futtatott nyakláncok; arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany mandzsettagombok; arany

nyakláncok; arany utánzatból készült mandzsettagombok; aranyból készült ékszerek; aranyérmek; aranygyűrűk;

aranylánc szögletes szemekből; aranyláncok; aranyozott brossok [ékszerek]; aranyozott fülbevalók; aranyozott

gyűrűk; aranyozott karkötők; aranyozott láncok; aranytartalmú ékszerek; arcékszerek; azonosító karkötők

[ékszerek]; barátság gyűrűk; barátság-karkötők; bedugós fülbevalók; bib nyaklánc; bizsu testékszerek;

bokaláncok; borostyán függők, azaz ékszerek; bronz ékszerek; brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek];

cabochonok; cipődíszek [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; csepp alakú fülbevalók; csíptetős fülbevalók,

fülklipszek; csuklópántok [jótékonysági]; diadém; diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszes huzatok
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mandzsettagombokhoz; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes

használatra; dísztűk; dísztűk [ékszerek]; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; divatékszerek;

drágakövek; drágakövekből készült ékszerek; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágaköves ékszerek; egyedi

ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékkövek; ékszer biztonsági láncok; ékszer fityegők nemesfémből vagy

nemesfém bevonattal; ékszer függők; ékszer kapcsok; ékszer utánzatok; ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat

és a műanyag ékszereket; ékszerek borostyánkőből; ékszerek gyermekeknek; ékszerek gyöngyök formájában;

ékszerek háziállatoknak; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen

drágakőből készült cikkek; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek; ékszerek részét képező

kőfoglalatok; ékszerek személyes használatra; ékszerkellékek; ékszerláncok; ékszernek minősülő amulettek;

ékszernek minősülő sálklipszek; ékszernek minősülő tűk; ékszertűk kalapra; ékszerutánzat díszek;

ékszerutánzatok; elefántcsont ékszerek; emlékmedálok; évfordulós gyűrűk; ezüst csatok, klipszek [ékszerek];

ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk; ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; ezüstözött mandzsettagombok;

ezüsttel futtatott fülbevalók; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott karkötők; ezüsttel futtatott nyakláncok;

fagyöngy-karkötők; fejre való ékszerek; féldrágakövekből készült divatékszerek; félnemes bizsu cikkek; félnemes

fém ékszerek; félnemesfémekből készült láncszövet; fémkitűzők [nemesfém]; fonott ékszerláncok

bokaláncokhoz; fonott ékszerláncok karkötőkhöz; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; fonott lánc közönséges

fémből [ékszer]; fonott láncból készült ékszerek; függők; függők ékszerekhez; fülbevalók; füldíszek [ékszerek];

gumiból vagy szilikonból készült karkötők mintával vagy üzenettel; gyémántékszerek; gyémántot tartalmazó

ékszerek; gyöngy ékszerek; gyöngy karkötők; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyöt tartalmazó ékszerek; gyűrűk;

gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; hamis ékszerek; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; jáde

ékszerek; jegygyűrűk; jegygyűrűk, karikagyűrűk; jelvények nemesfémből; jelvények nemesfémből [ékszerek];

jótékonysági karkötők; kalapdíszek [ékszerek]; kalapdíszek nemesfémből; kámeák [ékszerek]; kapcsok átfúrt

fülbe való fülbevalók klipszekké való átalakításához; kapcsok ékszerkészítéshez; kapcsok nyakláncokhoz; karika

fülbevalók; karikagyűrűk; karkötők [ékszerek]; karkötők, karperecek; karkötőként viselhető hajlékony

drótszalagok; karkötőre fűzhető díszek; karperecek és karkötők; karperecek, karkötők [ékszerek]; keresztek

[ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kifúrt fülbevalók; kitűzők [ékszerek]; kiváló minőségű ezüstékszerek

[sterling ezüst]; közönséges fémből készült talizmánok [ékszerek]; kristályból készült ékszerek; láncfonatok

nemesfémből [ékszerek]; láncok [ékszerek]; láncok nemesfémekből; mandzsettagombok; mandzsettagombok és

nyakkendőcsipeszek; medalion, medál; medalionok; medalionok [ékszerek]; medálok; medálok [ékszerek];

melltűk, brossok [ékszerek]; méretre szabott tartók ékszergyűrűkhöz, a gyűrű és a kövek ütődés, kopás és sérülés

elleni védelmére; mesterséges ékszerek; műanyag divatékszerek; műanyag karkötők ékszerek formájában;

műanyagból készült ékszerek; munkahelyi elismerést jelképező ékszerek; nagy érmék, medalionok; nem

nemesfémből készült ékszerek; nem nemesfémből készült gyűrűk; nem nemesfémből készült medalionok;

nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém

ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz;

nemesfém fülbevalók; nemesfém hajtókakitűzők; nemesfém jelvények; nemesfém mandzsettagombok

féldrágakövekkel; nemesfém mandzsettagombok; nemesfém mandzsettagombok drágakövekkel; nemesfém

nyakkendőláncok; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek; nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből

készült dísztűk; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült érmék; nemesfémből készült gyűrűk;

nemesfémből készült karkötők, karperecek; nemesfémből készült láncok [ékszerek]; nemesfémből készült

mandzsettagombok féldrágakövekkel; nemesfémből készült medalionok; nemesfémekből készült divatékszerek;

nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekből készült fonott láncok; nemesfémekkel befuttatott ékszer;

nemesfémekkel bevont mandzsettagombok; nemesfémmel bevont apró dísztárgyak; nemesfémmel bevont érmek;

nemesfémmel bevont gyűrűk; nemesfémmel bevont kristályból készült ékszerek; női ékszerek;

nyakkendőcsíptetők; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakkendőtűk nemesfémből; nyakláncok;

nyakláncok [ékszer]; nyakláncok [ékszerek]; nyakláncok nemesfémből; nyakláncra fűzhető díszek; ón ékszerek;

órával kombinált karperecek, karkötők; pecsétgyűrűk; platina ékszerek; platina gyűrűk; porcelán

mandzsettagombok; ruhadíszek ékszerek formájában; strassz [drágakő utánzat]; strassz ékszer; személyes
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dísztárgyak nemesfémből; szintetikus ámbra függők mint ékszerek; szintetikus kövek [ékszerek]; tenyésztett

gyöngyökből készült divatékszerek; testékszer-gyűrűk; testékszer szegecsek; testékszerek; tiara jellegű

menyasszonyi fejrevalók; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; tűzzománc kitűzők; üvegből készült ékszerek;

zománc ékszerek; zománcozott ékszerek; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek;

órák és más időmérő eszközök; dobozok nemesfémből; drágakövekből készült műtárgyak; emlékdobozok

nemesfémből; emlékérmék, kommemoratív érmék; emlékjelvények; érmék; érmék, pénzérmék [nem

fizetőeszköz]; ezüst műtárgyak; ezüst ötvözetek; fém zsetonok tömegközlekedéshez; gyűjthető érmék; gyűjthető

pénzérme-sorozatok; irídium ötvözetek; meditációs gyöngyök; misbaha [imafüzérek]; műalkotások nemesfémből;

nemesfém műalkotások; nemesfém ötvözetekből készült trófeák, kupák; nemesfém ötvözetekkel bevont trófeák,

kupák; nemesfém trófeák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont

szobrok és kisplasztikák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont

díszek; nemesfémből készült azonosító táblák; nemesfémből készült díszdobozok; nemesfémből készült

kulcstartók; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; nemesfémből készült serlegek; nemesfémből készült

sírfeliratok; nemesfémből készült, szoborral ellátott emlékkupák; nemesfémmel bevont trófeák, kupák; ozmium

ötvözetek; palládium ötvözetek; rézérmék, zsetonok; ródium ötvözetek; rózsafüzérek, olvasók; ruténium

ötvözetek; színarany érmék; színaranyból készült érmék; turmalin drágakövek; zománcozott aranyból készült

műtárgyak; zománcozott ezüstből készült műtárgyak; zsetonként használt kerámia korongok; bemutató dobozok

időmérő eszközökhöz; bőrből készült ékszertartó dobozok; díszdobozok időmérő eszközökhöz; díszdobozok

karórákhoz; drágakő-bemutató dobozok; ékszerbemutató dobozok; ékszerdoboz; ékszerdobozok; ékszerdobozok

nem fémből; ékszerdobozok, nem nemesfémből; ékszerdobozok nemesfémből; ékszeres dobozok [ládikák vagy

dobozok]; ékszeres dobozok, nem nemesfémből; ékszeres dobozok nemesfémből; ékszeres zacskók, ékszerekkel

együtt; ékszertartó tekercsek utazáshoz; ékszertartók; ékszertartók [ládikák]; ékszertokok; ékszertokok tároláshoz;

fa ékszertartó dobozok; fém ékszerdobozok; házak órákhoz és karórákhoz; időmérő eszközök tartására kialakított

tokok; mandzsettagombtartó dobozok; méretre szabott óratartó tokok; méretre szabott tokok időmérő

eszközökhöz; nem nemesfémből készült kis ékszeresdobozok; nemesfém ékszerdobozok; nemesfém gyűrűtartók;

nemesfém óratokok; nemesfém tokok időmérő eszközökhöz; nemesfém tokok órákhoz; nemesfémből készült

ékszerdobozok; nemesfémből készült ékszeres doboz (szelence); nemesfémből készült ékszertartók (ládikák);

nemesfémből készült kis ékszeresdobozok; nyakkendőtű-dobozok; óraállványok; óratartó tasakok; óratokok;

óratokok mint órák részei; óratokok, óraházak; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás]; testre szabott

ékszertartó dobozok; tokok időmérő eszközökhöz; zenélő ékszerdobozok; fém kulcsláncok; fityegők, díszek

kulcskarikákhoz; fityegők, díszek kulcsláncokhoz; kulcs címke [apró dísztárgyak]; kulcs (tartó) láncok;

kulcsfityegők nem fémből; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

kulcskarikák (mütyürök vagy fityegők); kulcskarikák nemesfémből; kulcsláncok mint ékszerek [apró dísztárgyak

vagy óraláncok]; kulcstartó gyűrűk; kulcstartók bőrből; kulcstartók [és hozzájuk tartozó díszek]; kulcstartók

fémből; kulcstartók közönséges fémből; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók

műbőrből; kulcstartók nem fémből; kulcstartók nemesfémből; műbőr kulcstartó karikák; műbőr kulcstartó láncok;

nemesfém kulcskarikák [csecsebecsék és fityegők]; nemesfém kulcsláncok; nemesfém kulcstartók; nemesfémből

készült kulcsfityegők; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; nemesfémmel bevont kulcstartók;

 visszahúzható kulcstartók.

 ( 111 )  237.024

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02876

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Veszprém- Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; irodaszerek; művészeti kellékek.
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  41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.025

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03045

 ( 220 )  2021.08.18.

 ( 732 )  S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAID FAMILY

 ( 511 ) 5    Gyomirtó és kártevőirtó készítmények; rovarölő szerek; molyirtók; rovarirtó szerek; gombaölő szerek;

 rágcsálóirtó szerek.

  11    Rovarölő- vagy rovarriasztó szerek adagolására szolgáló készülék.

 ( 111 )  237.027

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03055

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Koczka Zoltán, Szűcsi (HU)

 Koczkáné Zelnik Mária, Szűcsi (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STÉGFAL

 ( 511 )  22    Ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; horgász sátrak; kötelek sátrakhoz; járművekhez

csatlakoztatható sátrak; ponyvák sátrakhoz; sátrak; sátrak [ponyvatetők] járművekhez; sátrak tárolására szolgáló

textilzsákok; textil anyagból készült sátrak; ponyvák, ponyvatetők, napellenzők; árnyékoló ponyva;

előtetők[ponyvatetők]; ponyvák, napellenzők műanyagból; vászon ponyvák, védőtetők; kültéri textil árnyékolók,

 napellenzők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók, horgász sátrak, kötelek sátrakhoz,

járművekhez csatlakoztatható sátrak, ponyvák sátrakhoz, sátrak, sátrak [ponyvatetők] járművekhez, sátrak

tárolására szolgáló textilzsákok, textil anyagból készült sátrak, ponyvák, ponyvatetők, napellenzők, árnyékoló

ponyva, előtetők [ponyvatetők], ponyvák, napellenzők műanyagból, vászonponyvák, védőtetők, kültéri textil

 árnyékolók, napellenzők.

 ( 111 )  237.028

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03054

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  EUROMARK Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Műszempillák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: műszempillák.

 41    Szépségápolási, kozmetikai oktatás; oktatás, tanítás; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése.
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 ( 111 )  237.029

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02873

 ( 220 )  2021.07.26.

 ( 732 )  MARY-KER Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

 ( 111 )  237.030

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02702

 ( 220 )  2021.07.08.

 ( 732 )  Opravdove hubnuti s.r.o., Praha 9-Libeň (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Orvosi célú étrend-kiegészítők; élelmiszer-kiegészítők és diétás készítmények; fehérjetartalmú

étrend-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők; különleges táplálkozási igényű személyek

számára készült egészségügyi élelmiszer-kiegészítők; orvosi célú diétás italok; orvosi célú diétás élelmiszerek;

orvosi célú diétás anyagok; fogyókúrás gyógyhatású készítmények; ásványi anyagokat tartalmazó

táplálék-kiegészítők; orvosi célú fehérjetartalmú élelmiszerek; diétás és gyógyászati célú keményítő;

vitaminkészítmények; táplálék-kiegészítők; élelmiszerpótló porok; orvosi és gyógyászati célú táplálék

készítmények; gyógyászati célú ételkészítésre szolgáló keverékek; gyógyászati célú italok készítésére szolgáló

keverékek; diétás célú ételek készítésére szolgáló keverékek (gyógyászati célokra); diétás célú italok készítésére

 szolgáló keverékek (gyógyászati célokra).

 29    Magas fehérjetartalmú instant levesek készítésére szolgáló keverékek; levesek készítésére szolgáló

készítmények; készítmények zöldséglevesekhez; levesek; előfőzött levesek; instant levesek; levesporok;

omlettkészítésre szolgáló keverékek; szárított hús; húspótlóként használt szárított szója; magas szójatartalmú

 fehérjetartalmú chipsek.

 30    Étkezést helyettesítő tápláló italkeverékek; az illóolajoktól eltérő italízesítők; gabonapelyhek; magas

fehérjetartalmú gabonapelyhek; gabonaalapú szeletek; magas fehérjetartalmú szeletek; gabonaalapú snackek;

kekszek; magas fehérjetartalmú kekszek; csokoládé; palacsintakeverékek; kenhető krémek; szendvicskrémek;

süteménytészta keverékek (briós, tekercs); gluténmentes tésztakeverékek; keverékek magas fehérjetartalmú

zabkása készítéséhez; magas fehérjetartalmú pudingkeverékek; magas fehérjetartalmú mézeskalács készítésére

 szolgáló keverékek; tésztafélék; magas fehérjetartalmú tészták; öntetek; ketchupok.

 32    Italkoktélok készítésére szolgáló keverékek; magas fehérjetartalmú italkoktélok készítésére szolgáló

keverékek; italok előállítására szolgáló alkoholmentes készítmények; fehérjével dúsított sportitalok;

alkoholmentes gyümölcslevek; víz; alkoholmentes gyümölcsitalok; zöldségleveket tartalmazó alkoholmentes

 italok.

  33    Bor; almabor.

 44    Dietétikai szolgáltatások; diétával kapcsolatos tanácsadás; diétás tervek készítése; diétás és táplálkozási

 tanácsadás területén nyújtott szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M282



 ( 111 )  237.031

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02512

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Rákóczi István László, Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Női ruha, sapka, kalap.

 ( 111 )  237.032

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02356

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Alkoholos italok a sörök kivételével.

 ( 111 )  237.033

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02168

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mária, Budaörs

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
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 porcelán- és fajanszáruk.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.034

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02872

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Ba-GaMaxx Kft., Szolnok (HU)

 ( 541 )  Bogi

 ( 511 )   35    Tisztítószerek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  237.035

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02167

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mária, Budaörs

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;
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takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.036

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02166

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mária, Budaörs

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és tejtermékek; étkezési olajok és

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más
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gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.037

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 01127

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Lakossági oktatási és szemléletformálási applikációval kapcsolatos számítógépes szoftver.

 42    Lakossági oktatási és szemléletformálási applikációval kapcsolatos tervezői és kutatói tevékenység;

 számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.038

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02476

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Smith & Wesson Inc., Springfield Massachusetts (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  EZ

 ( 511 )   13    Lőfegyverek.

 ( 111 )  237.039

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02132

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  Acutia, Inc., Nicholasville Kentucky (US)

 ( 300 )  87761794 2018.01.19. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACUTIA

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők és táplálékkiegészítők emberek számára; diétás ételkiegészítők; diétás étrendkiegészítők; a

fent említett áruk egyike sem közvetlen bőrterápiás hatások biztosítására vagy közvetlenül a bőrrel kapcsolatos

 betegségek kezelésének támogatására.

 ( 111 )  237.040
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 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02744

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Nagy István, Fonyód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek; céges ruházatok.

  39    Szállítóeszközök bérbeadása; veterán autók biztosítása, bérbeadása.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sport szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása;

 fényképezés; filmforgatás kiegészítő szolgáltatásai tehergépjárművekkel; veterán autók kiállítása.

 ( 111 )  237.041

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02393

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Róthweil Anna, Porva (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.042

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02565

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  Éless Tímea, Tállya (HU)

 dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  föld

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 111 )  237.043

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02922

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Dream Lab Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  körvonal

 ( 511 )  28    Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; asztali társasjátékok és szerencsejáték-eszközök; asztali

 társasjátékok.

 ( 111 )  237.044

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02738
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 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  Sun Koi-Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mályi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 ( 111 )  237.045

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02918

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  P&C Technologie Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIERRE CARDIN

 ( 511 ) 7    Elektromos juicer-ek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz; elektromos kézi porszívók eldobható

zsákkal; elektromos kézi porszívók; elektromos porszívók; elektromos porszívók ágyneműhöz; elektromos

porszívók és alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos porszívók ipari használatra;

felületek tisztítására szolgáló porszívók; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási porszívók;

ipari padlótisztító gépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari tisztítógépek [porszívók];

kereskedelmi és ipari porszívók; nedves és száraz porszívók; központi porszívó készülékek; nedves porszívók;

nyeles porszívók; porszívók; porszívók ipari célokra; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; robotizált

porszívók; szívó tisztítógépek [porszívók]; újratölthető akkumulátorokkal működtetett porszívók; zsinór nélküli

 porszívók.

 8    Elektromos vasalók; vasaló; vasalók; nem elektromos vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok].

9    Rádióközvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló

készülékek; digitális mobiltelefonok; digitális telefonok; hangrögzítős telefonok; headsetek telefonokhoz;

headsetek okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; hordható

okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordozható telefonok; telefonok;

vezeték nélküli telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonok; vezetékes telefonkészülékek; adattároló eszközök;

adattároló eszközök és hordozóeszközök; erősítők; rádió adó-vevő készülékek; rádiós jeladó gépek és

berendezések; elektronikus közvetítő készülékek; adókészülék televíziós közvetítéshez; adókészülék

rádióközvetítéshez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; kihangosítók; mobiltelefon tartók;

mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon pántok; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;

mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; mobiltelefonokhoz kialakított tartók;

mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; okostelefonhoz

használt szelfi botok; okostelefonok; rádiótelefonok; rádiótelefon készülékek; rápattintós mobiltelefon tokok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; telefon adapterek; telefon dugók, csatlakozók; tokok

okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok mobiltelefonokhoz; adathordozók; elektronikus adathordozók;

USB pendrive-ok; USB flash meghajtók [üres]; USB adapterek; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;

beviteli szkennerek; digitális grafikai szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; képszkennelő

berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; kézi szkennerek; szkennerek [adatfeldolgozó

eszközök]; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók; dokumentum-nyomtatók számítógépekhez;

fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők;

lézernyomtatók száraz fóliákhoz; lézerprinterek; lézersugaras nyomtatók; színes lézernyomtatók; színes

lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes nyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató;
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tintasugaras nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók; zsebszámológépek; elektronikus zsebszámológépek;

adatkezelésre használt számítógépek; átalakítható laptopok; bőrtokok táblagépekhez; digitális tabletek,

táblagépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; hordtokok mobil

számítógépekhez; kéziszámítógépek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; laptop tokok;

laptop-tokok; netbookok [számítógépek]; noteszgépek, notebookok; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógépek; számítógépek kommunikációhoz; személyi számítógépek; táblagép tokok; táblagépek;

táblaszámítógépek; tokok notebook számítógépekhez; tokok netbook számítógépekhez; tokok táblagépekhez;

egérpadok; egéralátétek; elektronikus tollak; érintőceruzák; hang- és képfelvevő készülékek; autórádiók;

autómagnók; autóhangszórók; fejhallgatók; fejhallgatók hangátviteli eszközökhöz; fejhallgatók

okostelefonokhoz; fülhallgatók; fülhallgatók fogyasztói videojáték-készülékekhez; fülhallgatók kézben tartható

elektronikus játékeszközökhöz; fülhallgatók mobil telekommunikációs eszközökkel való használatra; fülhallgatók

mobiltelefonokhoz; fülhallgatók okostelefonokhoz; hangerősítők; hangszórók; hangszórók [audio berendezések];

hangszórók, hangfalak; hi-fi berendezések; hordozható rádiók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok;

hordozható zenelejátszók; rádiók; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiók járművekhez; vezeték nélküli

fejhallgatók; vezeték nélküli hangszórók; vezeték nélküli headsetek; digitális televíziók; digitális videó rögzítők;

digitális videokamerák; HD (nagyfelbontású) televíziók; nagyképernyős LCD kijelzők; plazma televíziók;

televíziók; TV-készülékek; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; védőtokok e-könyv-olvasókhoz; digitális

 kompakt fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák; webkamerák.

 ( 111 )  237.046

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02737

 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  Sun Koi-Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mályi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  237.047

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02477

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Huntsman Petrochemical LLC, The Woodlands (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ULTRAPURE

 ( 511 ) 1    Szerves karbonátok, nevezetesen etilén-karbonát és propilén-karbonát, oldószerként való felhasználásra az

 ipari felhasználás széles körében.
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 ( 111 )  237.048

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 03094

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIPROLOG

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  237.049

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 02416

 ( 220 )  2020.08.14.

 ( 732 )  Zone Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOK-SHOP

 ( 511 ) 9    Antennák; akkumulátorok; töltők; rádiótelefonok; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák

formájában; mobiltelefon tokok; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok

okostelefonokhoz; mobiltelefonokhoz kialakított tartók; digitális fényképezőgépek; fényképezőgép tokok; GPS

navigációs eszközök; DVD-lejátszók; fejhallgatók; headsetek telefonokhoz; vezeték nélküli headsetek;

fényképezőgépek, kamerák; hordozható zenelejátszók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; laptop tokok;

okoskarórák; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; digitális fényképezőgép alkatrészek és

kiegészítők; számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil

számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; alkatrészek és

kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és kiegészítők; digitális

 képkeretek; alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz.

 35    Reklámozás, promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;

mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; navigációs eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; kiskereskedelem az alábbi fogyasztási és egyéb cikkekkel kapcsolatban: antennák, töltők, rádiótelefonok

(mobiltelefonok), rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők, képernyővédők mobiltelefonokhoz

készült fóliák formájában, mobiltelefon tokok, táblagép tokok, tokok digitális személyi asszisztensekhez, tokok

okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz kialakított tartók, digitális fényképezőgépek, fényképezőgép tokok,

digitális fényképezőgép alkatrészek és kiegészítők, számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők

számítástechnikai eszközökhöz, mobil számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők mobil

számítástechnikai eszközökhöz, digitális képkeretek, fejhallgatók, headsetek telefonokhoz, vezeték nélküli

headsetek, fényképezőgépek, kamerák, alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez, hordozható

zenelejátszók, hordozható zenelejátszókhoz való tokok, alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz,

laptop-tokok, elektronikus távirányítású játék járművek, elektronikus távirányítású játékok, távirányítós játékok,

 alkatrészek és kiegészítők távirányítású játék járművekhez, alkatrészek és kiegészítők elektronikus játékokhoz.

 ( 111 )  237.051

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01440

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M290



  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi / nagykereskedelmi szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: szárazföldi, légi vagy

vízi közlekedéshez használt készülékek, gumiabroncsok, belső gumiabroncs tömők, gumiabroncsok és belső

csövek javító anyagai, övek, keréktárcsák, kerekek, lengéscsillapítók, fékek, gumiabroncs-futófelületek,

vezetősínek, alkatrészek és tartozékok a fent említett árukhoz; értékesítési promóció mások számára az eladás és a

vásárlás területén a következő áruk vonatkozásában: szárazföldi, légi vagy vízi közlekedéshez használt

készülékek, gumiabroncsok, belső gumiabroncs tömők, gumiabroncsok és belső csövek javító anyagai, övek,

keréktárcsák, kerekek, lengéscsillapítók, fékek, gumiabroncs-futófelületek, vezetősínek, alkatrészek és tartozékok

a fent említett árukhoz; import és export ügynökség; értékesítési promóció (mások számára); marketing

tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; áruk

bemutatása; üzleti kutatás; termékminták, áruminták terjesztése; szakmai üzleti tanácsadás; kereskedelmi vagy

reklám kiállítások szervezése; vevői információk gyűjtése, kezelése és elemzése; piaci felmérések, elemzések és

 kutatások.

 ( 111 )  237.052

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02591

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Triad Contracting Co. Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építés; építés, építkezés és bontás; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési menedzsment; építési

munka felügyelete; építkezések felügyelete [irányítás]; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési területek előkészítése; építkezés;

építkezés, magasépítés; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

építőipari szolgáltatások; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felállítása; épületek és más szerkezetek

építése; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek kivitelezése;

épületek, építmények, szerkezetek lebontása; helyszínek előkészítése [építés]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások

[építés]; közművek építése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezetékszerelés, gáz és víz

bevezetése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vakolás [vakolási munkák]; burkolás és csempézés; festés és

lakkozás; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üveg és üvegelemek

 felszerelése; tetőfedő munkák; ácsmunkák.

 42    Lakóparkok tervezése és kialakítása; műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti

tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; tanácsadás az építészet

és építészeti tervezés területén; konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel,

 projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; műszaki felügyelet és ellenőrzés.

 ( 111 )  237.053

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01889

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények
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lebonyolítása; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók rendezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és

bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; kereskedelmi információkutatási

tanulmányok; piacanalízis; piaci beszámolók, jelentések készítése; piaci beszámolók és tanulmányok; statisztikai

 elemzés és jelentéskészítés.

 41    Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; értékesítési tréninggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; oktatási célú szemináriumok szervezése;

 ügyvezetői képzés.

 45    Mediációs szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; előírásoknak való

megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban;

joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi konzultációs

 szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szakvélemények készítése; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  237.055

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02579

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  ESZTÉTIKA-4 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai termékek, testápolási cikkek, testápolási és szépségápolási cikkek, nem gyógyhatású

kozmetikumok és pipere készítmények, bőrápoló kozmetikumok, kozmetikai szérumok, arckrémek kozmetikai

 használatra, kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 ( 111 )  237.056

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02587

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  237.057

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02578

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  mushroomcups

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő emberek számára.

 ( 111 )  237.058
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 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02580

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  Bodor Attila Márk, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sport- és szabadidős tevékenységek, szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése, létesítmények

biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez, szabadidős tevékenységekhez használt helyszínek rendelkezésre

 bocsátása, szabadulószobák.

 ( 111 )  237.059

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 20 03884

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Nagy Miklós Csaba, Gárdony (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.060

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01528

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém, sorbetek, jégkásák, édességek fagyasztott formában.

 35    Megrendelés-teljesítési szolgáltatások, nevezetesen a leadott megrendelések adminisztrációs feldolgozása és

szervezése, elektronikus rendelés feldolgozó szolgáltatások, termékinformációk biztosítása a fogyasztói igények

kielégítéséhez szükséges általános fogyasztási cikkek kiválasztásának segítése céljából, reklámozási és promóciós

szolgáltatások mások számára, hitelkártya, betéti kártya, ajándékkártya, előre fizetett kártya, halasztott fizetési

kártya és egyéb üzleti célú fizetési műveletek kezelése és nyomon követése, elektronikus fizetési és fizetési

műveletekről szóló nyugták kiállítása és biztosítása, megrendeléseknek elektronikus feldolgozása mások számára;

ételekkel és italokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ételekkel és italokkal kapcsolatos

személyzet nélküli kiskereskedelmi szolgáltatások; web-alapú rendszer és online portálok biztosítása a

 vállalkozások és a fogyasztók közötti kereskedelem területén.

  43    Szolgáltatások ételek és italok biztosításához.

 ( 111 )  237.061

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01711

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Samsung Solve for Tomorrow

 ( 511 )  35    A társadalmi hozzájárulási programok szolgáltatásainak szponzorálása és támogatása, amely támogatja a

STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudomány, technológia, mérnöki tudományok és

matematika) alapú társadalmi problémamegoldás oktatását; vállalati filantrópiával kapcsolatos üzleti tervezés;
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versenyesemények szervezése és lebonyolítása a STEM (science, technology, engineering, and mathematics -

tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) területén; kiállítások és rendezvények szervezése

kereskedelmi vagy reklámcélokból: termékek és szolgáltatások népszerűsítése olyan társadalmi hozzájárulási

programok szponzorálásával, amelyek a STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudomány,

technológia, mérnöki tudományok és matematika) alapú társadalmi problémamegoldás oktatását támogatják;

marketing promóciós rendezvények szervezése és lebonyolítása mások számára; online weboldalak promóciója,

reklámozása és marketingje; promóciós kampányok kidolgozása; szponzoráció keresés; vállalatirányítási és

tanácsadási szolgáltatások a STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudomány, technológia,

mérnöki tudományok és matematika) üzletág területén; nyomtatványok közzététele reklám- vagy promóciós

céllal; a fent említett szolgáltatások nyújtása vállalati jótékonysági szolgáltatásként és vállalati társadalmi

 felelősségvállalási (CSR) programként.

 36    Filantróp és jótékonysági pénzbeli szolgáltatások; szociális és jótékonysági szervezetek pénzügyi

szponzorálása; jótékonysági alapítványi szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi támogatás nyújtása mások

programjaihoz és szolgáltatásaihoz; oktatási ösztöndíjak nyújtása; pénzbeli támogatások nyújtása jótékonysági

szervezeteknek; pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kutatási támogatások nyújtása;

jótékonysági adománygyűjtés; pénzbeli jótékonysági adományok elfogadása; a fent említett szolgáltatások

nyújtása vállalati jótékonysági szolgáltatásként és vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR - corporate social

 responsibility) programként.

 41    STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudományos, technológiai, mérnöki

tudományok és matematikai) problémamegoldó verseny szervezése diákok és tanárok számára; oktatási

szolgáltatások, nevezetesen tanfolyamok, workshopok, konferenciák és szemináriumok tartása a STEM (science,

technology, engineering, and mathematics - tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika)

területén; szemináriumok, workshopok, kurzusok és képzések biztosítása a STEM (science, technology,

engineering, and mathematics - tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) területén;

elektronikus kiadványok megjelentetése; nem letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; versenyek szervezése

[oktatás]; videogyártás az oktatás területén; hang- és videofelvételek, álló- és mozgóképek készítése és

bemutatása; információk nyújtása az oktatás területén; a fent említett szolgáltatások nyújtása vállalati

jótékonysági szolgáltatásként és vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR - corporate social responsibility)

 programként.

 ( 111 )  237.062

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02583

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  Francsics Dániel, Budapest (HU)

 Farkas Dominik, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; kantinok,

 büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatás; gyorséttermek, snackbárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása.

 ( 111 )  237.063

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02594
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 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Móraagro Kft., Komlóska (HU)

 ( 541 )  Redentin 75 RB NEW

 ( 511 )  5    Rágcsálóirtók.

 ( 111 )  237.064

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02592

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.065

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02767

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Bezos Family Foundation, Seattle Washington (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  VROOM

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, nevezetesen olyan mobilalkalmazás, amely tájékoztatást, tanulási és oktatási

 tevékenységeket és játékokat biztosít a korai gyermekfejlesztés és a korai gyermekkori oktatás terén.

 ( 111 )  237.066

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02781

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Dr. Berki Zsuzsanna, Miskolc (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappanok; szappan.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: kézműves szappanok; szappan.

 ( 111 )  237.067

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02969
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 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Makkai Cintia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 42    Sport és fitnesz szolgáltatások; mozgásterápia; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; fasciakoncepció

 alkalmazása.

  44    Masszázs; masszázzsal kapcsolatos szolgáltatás; sportprevenció.

 ( 111 )  237.068

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02970

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  MEDIPREDICT Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése.

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  42    Elektronikus adattárolás.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás.

 ( 111 )  237.070

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 20 03745

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Nature Force Kft., Budapest III. (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  237.071

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02434

 ( 220 )  2021.06.20.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.072

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02435

 ( 220 )  2021.06.20.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.073

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02436

 ( 220 )  2021.06.20.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.075

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02782

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Nutra Product Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Másnap Forte

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; humán étrend-kiegészítők; főleg vitaminokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrend-kiegészítők gyógyászati

 célokra.

 ( 111 )  237.076

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02784

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Karabacak Celalettin, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TROYA

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

 csiszolószerek.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.077

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02785

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Dáloki Ádám Attila, Budapest (HU)

 Varga Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, menedzsment

 tanácsadás, adótanácsadás (könyvelés) és marketing tanácsadás.

 36    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos tőkebefektetési tanácsadás,

ingatlanberuházási tanácsadás, biztosítási tanácsadás, beruházási tanácsadás, adótanácsadás (nem könyvelés) és

 pénzügyi tanácsadás.

 42    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos tervezési tanácsadás és

 termékfejlesztési tanácsadás.

  45    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos jogi tanácsadás.

 ( 111 )  237.078

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02787

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  FairVita Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magurlit Plus

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; humán étrendkiegészítők; főleg vitaminokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrendkiegészítők gyógyászati

 célokra.

 ( 111 )  237.079

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02788

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Vajas Balázs Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing;

digitális reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;

elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; árubemutatók szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra;

bemutatók szervezése üzleti célokra; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók

szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; marketinggel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.080

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02789

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Vajas Balázs Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; árubemutatók rendezése üzleti célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatók

szervezése eladási célokra; reklámcélú bemutatók szervezése; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása;

termékek és szolgáltatások bemutatása; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése

és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; vásárok és kiállítások szervezése

 kereskedelmi- és reklámcélokra; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  237.081

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02791

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mutasd meg az EMBERT az önéletrajz mögött!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.082

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02793

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vége a bizonytalanságnak!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.083

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02794

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nálunk a karizmáddal (is) fizetsz!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.084

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02795

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Ainmar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; élő

előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; oktatási információs

 szolgáltatások.

 44    Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások; kiropraktika;

 fájdalomcsillapító kezelés; egészségmegőrzés; manuálterápia.

 ( 111 )  237.085

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02958

 ( 220 )  2021.08.05.
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 ( 732 )  Tóth Mihály Alex, Budapest (HU)

 ( 541 )  GlicECO

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  237.086

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02959

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Dr. Horváth Sándor, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

 ( 111 )  237.087

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02961

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ferrotamin

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns

tabletták, gyógyszerek; antibiotikumok; antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

citromfű tea gyógyszerészeti célokra; ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea;

bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati

használatra; baktériumtenyészetek állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; gyógyhatású balzsamok;

balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; biológiai

szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; biológiai készítmények

állatorvosi célokra; bőrápoló folyadékok [gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; búzacsíra

étrend-kiegészítők; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér gyógyszerészeti célokra; édeskömény

gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

élesztőkivonatok gyógyszerészeti célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimkészítmények

gyógyászati célokra; enzimek gyógyászati célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek];

étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati

célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz

étrend-kiegészítők; glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek

[fungicidek]; gombaölő szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyteák

gyógyászati célokra; gyógynövények; gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok

gyógyászati célokra; gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógyszerek,

orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék [gyógyszerek]; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek és természetes

gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti készítmények;

cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények adalékanyagokként

élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti
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alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati

célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti

használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati

célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita)

készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők,

törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre;

kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg

gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra;

kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt,

lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító készítmények; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitaminkészítmények; vitamintabletták;

pezsgő vitamintabletták; vitamin kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

készítmények; bőrápoló gyógyszerkészítmények; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; gyógyitalok;

gyógyszerkészítmények; herbateák gyógyászati használatra; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati

 használatra; biológiai készítmények orvosi célokra.

 ( 111 )  237.088

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02962

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Dr. Simon László Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

berendezések, víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek, vízsterilizáló berendezések, vízszűrő

 berendezések.

 ( 111 )  237.089

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02964

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Balog Zoltán, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. HERNÁDI ÜGYVÉDI IRODA, Hódmezővásárhely
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( 546 )

 ( 511 )   41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  237.090

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02965

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Green-Bo Box Bt., Diósd (HU)

 ( 541 )  Bobo autó

 ( 511 )  28    Játékszerek gyermekeknek; kerekes játékok; kültéri játékok; műanyag játékok; négykerekű járművek

 gyermekeknek [játékszerek].

 ( 111 )  237.091

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02966

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  DOXON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  237.092

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 01157

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  Slamovits Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Limitless

 ( 511 )  44    Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és

szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres

 szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.

 ( 111 )  237.098

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 03690

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  SolServices Kft., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M303



 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LUMEN PARK

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-vagy kereskedelmi

célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

piackutatás (1); piackutatás (2); rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
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számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 37    Építőipari szolgáltatások; fotovoltaikus berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napelemes

áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; erőművek építése; energiatermelő erőművek és

gépek javítása; erőművek üzembe helyezésével, felszerelésével, kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; villamos

vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; energia infrastruktúra építés;

energetikai berendezésekhez és eszközökhöz kötődő üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; naperőművekhez

és egyéb villamosműhöz kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás; ablaktisztítás; ácsmunkák; ágynemű mosása; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és

javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak

javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (2);

buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; cipőjavítás; csiszolás (1); csiszolás

habkővel; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek

bérbeadása; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása;

elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások;

elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások (1); építési tanácsadó szolgáltatások (2); építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari

felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek javítása;

féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és

karbantartása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok

vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek restaurálása; háztartási

szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók

építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar];

járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása; járművek

karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási

információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások; kárpitjavítás; kárpitozás;

kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet

számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kéményseprés;

késélezés; kikötőépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőművesmunkák (1); kőművesmunkák

(2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló
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berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mobiltelefonok akkumulátorainak

töltése; mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek bérbeadása; műtárgyak

restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése;

olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek sterilizálása; öntözőberendezések üzembe

helyezése és Javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1); páncéltermek karbantartása és javítása (2);

pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás

(1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás]; szegecselés; szivattyújavítás; tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő

munkák; tintapatron-újratöltési szolgáltatások; tisztítógépek kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása;

újraónozás; úszómedencék karbantartása; útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási

munkák]; vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által

nyújtott szolgáltatások; vízalatti építkezés; vízalatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása;

 vízvezeték-szerelés.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2);

biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés; dokumentumok digitalizálása

[szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti

konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési

(SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok

vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai

kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság];

grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel

kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése

érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés;

kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén;

klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos

kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése;

mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés;

mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés; minőségellenőrzés;

mobiltelefonok kikódolása; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem

helyszíni biztonsági mentés; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és

egyéb bányászati iparral kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel

kapcsolatos felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari

formatervezés]; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli
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személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás;

telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti

katasztrófák területén; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis;

vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízalatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  237.099

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 03691

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Csekő Dániel, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Halmos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  TANKOWASH

 ( 511 )  4    Kenőanyagok, portalanító és porlekötő termékek, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 9    Töltőállomások elektromos járművekhez.

 35    Üzemanyagok és világítóanyagok kereskedelme; benzinkutak üzletvezetése; üzemanyaggal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatás.

  37    Üzemanyag-feltöltés szárazföldi járművekhez.

 ( 111 )  237.102

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02364

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; üzleti adminisztrációval

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési

jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés,

könyvvizsgálat; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; számviteli, könyvelési szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések

adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás
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és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés;

 kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  237.103

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02365

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; értékesítési adminisztráció;

üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek

elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat;

számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások;

telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez

kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  237.113

 ( 151 )  2022.02.03.

 ( 210 )  M 21 01493

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 )  Corvinus Career & Business Festival

 ( 511 )   35    Hirdetési és reklámszolgáltatások (állásközvetítés).

  41    Kulturális vagy oktatási célú rendezvények szervezése, oktatási információs szolgáltatások (állásbörze).

 ( 111 )  237.152

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02195

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  Gulyás Barbara, Mezőnyárád (HU)

 ( 541 )  Zafko

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.153

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02196

 ( 220 )  2021.06.02.
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 ( 732 )  Gulyás Barbara, Mezőnyárád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.154

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02204

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  SZBVAS Kft., Csorna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  237.155

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02206

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  André-Illés Alexandra Marie Agathe, Montélimar (FR)

 ( 740 )  Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.159

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02368

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Smart Trade Applications Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Digitális megoldásokat nyújtó [DSP] szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek.

 35    Engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós

ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése

révén; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok

adminisztrációja; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek

kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűségprogramok adminisztrációja; hűség- és ösztönző
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programok működtetése; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy

reklámcélokra; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói klub szolgáltatások

 kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele.

  42    Az e-kereskedelem területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás.

 ( 111 )  237.161

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02373

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  ÉMSZ, Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  237.163

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02385

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  Kölcsényi Csaba, Tihany (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus, híradás-technikai berendezések és ezek alkatrészeivel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektronikus háztartási cikkekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

világítóberendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; villamos háztartási készülékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telekommunikációs termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatgatások; egyéb irodagépekkel és berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme.

 ( 111 )  237.164

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02542

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Szekér & Haász Bt., Balatonszárszó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; mobil éttermi

 szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

 ( 111 )  237.168

 ( 151 )  2022.02.01.
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 ( 210 )  M 21 02558

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  T-DOC Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  T-DOC

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások]; távgyógyászati

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.169

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02559

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  T-DOC Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  237.170

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 00165

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Szőnyiné Schuck Szilvia, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pilisi ingatlanok szakértője

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; ár-összehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
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adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók; összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; adóbecslések;

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a

szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;

bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítás közvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi
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felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2);

gondoskodásialap-szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet;

hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása

más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális

valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik

 felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 ( 111 )  237.171

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 00176

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SzámlaRobot

 ( 511 )   42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

 ( 111 )  237.187

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02136

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Oláh Zoltán, Cegléd (HU)

 Oláh Zoltánné, Cegléd (HU)

 ( 740 )  xlex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

 ( 541 )  Elysium

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan értékbecslés; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése;

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlannal

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

 kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban.

 ( 111 )  237.188

 ( 151 )  2022.02.02.
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 ( 210 )  M 21 01271

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Berguson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BERGUSON

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.190

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02335

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Mádi Furmint Korlátolt Felelősségű Társaság, Mád (HU)

 ( 740 )  Zsámboki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; amontillado; asztali borok; bor

alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú

aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju];

forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok;

gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli];

lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös

 habzóborok; vörösbor.

 ( 111 )  237.191

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02313

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Activity Ábel Anitával

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.192

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02315

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  F&F Kft., Nagytarcsa (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Cukormentes cukorkák; cukorkák [édességek].

 ( 111 )  237.193

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02499

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Manker Beauty Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  Challenge

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  237.194

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02497

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szallas.hu Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások az utazás

területén; marketing szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,
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lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.195

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02494
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 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direktmarketing-szolgáltatások;

eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon

elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások az utazás

területén; marketing szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketingszolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];
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szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.196

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02495

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; marketing felmérések tervezése;

marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing

szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing-szolgáltatások az utazás területén;

marketing-szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az

interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek

és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a
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turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások

promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása

távközlési rendszerek útján; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott,

 reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.197

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02496

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;
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audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing-szolgáltatások az utazás

területén; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása
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ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.198

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02498

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szallas.hu Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások az utazás

területén; marketing szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási
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ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.199

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02493

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Fémalk Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Alumínium öntvények.

 ( 111 )  237.200

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02311

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Gene Design Kutató és Fejlesztő Kft., Szeged (HU)
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 ( 541 )  GeneDesign-AcitveREPAIR

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.201

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02331

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  IDBC Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fel vagy véve! The recruitment podcast.

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 111 )  237.202

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02330

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  IDBC Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 111 )  237.203

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02318

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

 ( 541 )  ISO-LINE

 ( 511 )  17    Nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; poliuretán film nedvességzáróként történő felhasználásra;

szigetelőanyagok épületek nedvesedése ellen; vízhatlan tömítések; vízhatlanná tevő tömítések; vízzáró burkolatok

alapozások megvédésére; vízzáró gallérok vulkánfíberből; ásványi szálak szigeteléshez; áttetsző hajlékony anyag

tetővilágítók szigetelésére; csillámpala szigetelőlemezek; előre megformált szigetelő elemek; építkezéseknél

használt üvegszálas szigetelés; építőipari szigetelőhabok; epoxival átitatott üvegszálas szalagok szigeteléshez;

épületek szigetelőanyagainak gyártásához használt üvegszálak; épületek védelmére használt szigetelések;

gumiáruk szigetelési célokra; gumilemezek sínek alá [szigetelők]; időjárásvédő szigetelőanyagok; ipari bevonatok

[szigetelés]; ipari burkolatok épületszigeteléshez; kezelt papírok szigetelési célokra; ragasztók szigeteléshez;

szerves szálakból készült, szigeteléshez használt szövetek; szervetlen szálakból készült szövetek szigetelésre;

szervetlen szálakból, rostokból készült, szigetelésként használt szövetek; szigetelés építkezési célokra; szigetelő

anyagból készült lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő bevonatok; szigetelő fóliák;

szigetelő panelek; szigetelő tulajdonságokkal rendelkező kompozit panelek; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok

építőipari felhasználásra; szigetelők; szigetelőlemezek, szigetelőlapok; általános célú szilikongumi tömítések;

bármilyen formájú gumitömítések; dilatációs hézagkitöltők; építőiparban használt tömítőanyagok; folyékony

tömítőanyagok; formázható elegyek tömítésekhez és illesztésekhez; gumiból készült tömítő elemek;
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gumitömítések; hézagkitöltő szalagok; hézagoló anyagok; hézagtömítő anyagok; illesztésekhez használt

töltőanyagok; kombinált tömítések; nem fém tömítő keverékek illesztésekhez; nemfém tömítések; öntapadós

szigetelőcsíkok tetőfedési illesztésekhez; poliuretán tömítőanyagok; porálló tömítőanyagok; porvédő

tömítőanyagok; ragasztó hézagoló-keverékek; ragasztó tömítőanyag-keverékek; ragasztós, öntapadós

tömítőanyagok és szigetelő keverékek; szigetelő töltőanyagok; szigetelőszalagok (nem fém -); tetőkhöz használt

ragasztós tömítőanyagok; tömítések; tömítés illesztésekhez; tömítések búvónyílásokhoz; tömítések csatlakozások

szigeteléséhez; tömítések csatlakozásokhoz (nemfém -); tömítések, szigetelések; tömítő és szigetelő anyagok;

tömítő kitt; tömítőanyag keverékek, elegyek; tömítőanyagok; tömítőanyagok építőipari felhasználásra;

 tömítőanyagok illesztésekhez építési célokra.

 19    Aszfalt [építési célra]; aszfalt tetőfedésre való alkalmazáshoz; aszfaltalapú masztix tetőkhöz; aszfaltjavító

vegyület; bitumen építési anyagok; bitumen építőanyagok; bitumenalapú aszfalt szigetelések; bitumenalapú

keverékek építési célokra; bitumenalapú tetőszigetelések; bitumenbevonatok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;

bitumenes burkolatok, bevonatok épületek építéséhez; bitumenes habarcsok tetőkhöz; bitumenes kátránypapír;

bitumenes lapanyagok; bitumenes termékek lemezformában tetőfelületek vízhatlanításához; bitumenes termékek

membránok formájában, vízhatlanításra; bitumenes termékek nedvesség ellen védő membránok formájában;

bitumenes termékek tetőfedéshez [nem festék jellegűek]; bitumenes tömítőmembránok; bitumenes zsindely;

bitumenezett tetőfedő anyagok; bitumenlatex emulziók építési célra; építkezéshez használt bitumenes burkolatok;

építőanyagok és elemek szurokból, kátrányból, bitumenből vagy aszfaltból; épületek állapotának megőrzéséhez

használt bitumentermékek; kátrány alapú aszfalt tömítések; kátrány alapú tetőtömítők; kátrányozott szalagok

[építőipar]; kátránypapír [építési célokra]; kátránypapír tetőfedéshez; kátránypapírok, kátrányozott lemezek;

masztix aszfalt; polimer bitumen emulzió épületek vízhatlanítására; szurok építéshez; tetőfedéshez használt

bitumentartalmú anyagok; tetőfedő kátránypapír; tetőszigetelő aszfaltlemez; üvegszállal erősített vízálló

bitumenes membránok; aszfalt; bitumen-vegyületek; bitumenalapú keverékek; bitumenemulziók; bitumenes

 emulziók; kátrány; szurok; zsindelyek; zsindelyek nem fémből.

 ( 111 )  237.204

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02332

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Macropolis Lifestyle Apartments

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.205

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02322

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újbarok (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZeroKarbon

 ( 511 )   35    Üzleti kutatás lebonyolítása.

 42    Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; tanácsadási

szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; pénzügyi információk szolgáltatása a környezetvédelemre

fókuszáló befektetésekben érintett pénzügyi iparhoz kapcsolódóan; ipari vizsgálatok lebonyolítása; karbon

lábnyom felmérés; projektvezetés; műszaki kutatás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás.

  44    Fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére.
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A rovat 193 darab közlést tartalmaz. 
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